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UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT 

NR           DEADLINE UTGIVNING 
  3      23.2 kl. 12 V 10 
 
ANNONSAVGIFTER EURO INKL 
MOMS 

  
Storlek Euro 
Helsida      99,20 
Halvsida     49,60 
1/4 sida      24,80 
1/8  sida     12,40 
 
Avgiften gäller för kommersiella 
företag, privatpersoner och politiska 
partier. Ideella organisationer inom 
kommunen annonserar gratis. 
 
Ansvarig utgivare:  
Andreas Johansson 
Redaktion: 
Mia Schütten 
Epost info@sund.ax 

Sunds bibliotek 

 
MÅNDAG   17 – 20 
TISDAG       10 – 16 
TORSDAG   17 – 20 
MERÖPPET   9 -  21 

Återvinningscentralen 

 
ÖPPETTIDER HELGFRIA TISDAGAR  
KL 15 – 19 OCH HELGFRIA 
LÖRDAGAR KL 10 – 14 

Kommunkansliet 

 
ÖPPET  9 – 15 
FREDAGAR STÄNGT FÖR LUNCH   
11 – 12 
 

Möten 

 
Byggnadstekniska nämnden 
3 mars 2022 kl. 19.00 

Ledig lägenhet  

 
Kommunen har en ledig lägenhet att 
hyra i Sundby. 1 rum, sovalkov och 
kök. Hyra 406,41 euro/månad. Om 
du är intresserad kontakta Ann-Mari 
på telefon +358401240744. 

Gymträning damer 

 
Uppstarten för Gymträning för 
pensionerade Damer på 
branddepån i Sund sker under 
februari månad om den  rådande 
Corona situationen på Åland tillåter 
det. Vi återkommer med datum och 
tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunds bibliotek 

 
UTSTÄLLNING – DJURENS RIKE 
Visas 3.1 – 29.3 på Sunds bibliotek. 
Kom och kika på skolplancher från 
förr i djurens tecken! 
 
STICKCAFÉ MED KAFFE 
Tisdag 15.2. kl. 14 
 
FOLKHÄLSAN SURFSTÖD 
1.2 KL 13.30 
 
SUND 700 ÅR Om din förening, 
grupp eller verksamhet planerar 
något program under jubileumsåret  
så är ni varmt välkomna att kontakta 
biblioteket. Mejla 
sundsbibliotek@sund.ax eller ring 
+358 18 45978  
 
Följ oss även på Facebook och 
Instagram @sundsbibliotek  
 
MERÖPPET 
Du vet väl att du kan besöka 
biblioteket utanför de vanliga 
öppettiderna? Kom in till biblioteket 
så kan vi aktivera ditt bibliotekskort 
så att du får tillgång till Meröppet 
alla dagar mellan kl. 9 – 21. 
 

Kommunfullmäktige 
sammanträder 

  
Kommunfullmäktige sammanträder 
22 februari 2022 för att behandla i 
kallelsen upptagna ärenden.  
Sunds skola kl. 18:30. 
 
Övriga datum finns att läsa i 
kommunfullmäktiges protokoll nr 
1/2022 från den 25 januari 2022. 
https://www.sund.ax/protokoll  
Plats meddelas i samband med 
kallelse. 
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Lantbrukskansliet informerar 
 
ANSÖKNINGSTIDEN FÖR EU:S DJURBIDRAG FRAMFLYTTAD 
Livsmedelsverket hade som mål att tiden för ansökan om EU:s djurbidrag skulle börja 13.1 och sluta 2.2.2022. Starttiden för 
ansökan sköts senare upp med en vecka och enligt Livsmedelsverkets senaste information senareläggs ansökningstiden 
ytterligare. I skrivande stund finns inget start- eller slutdatum fastställt.  
Tiden för ansökan om djurbidrag senareläggs eftersom en statsrådsförordning som behöver utfärdas innan ansökan öppnas inte 
har utfärdats ännu.  Bidragsvillkoren, som det finns risk för att förändras och försämras, skall vara inskrivna i förordningen. 
Försök hålla dig uppdaterad om när ansökningstiden kommer att ordnas så att du inte missar årets djurstöd. 
 

NYTT NÖTKREATURSREGISTER TAS I BRUK 
I mars 2022 är det tänkt att nya nötkreatursregistret skall tas i bruk. Registret som är avgiftsfritt kommer att bli det officiella 
myndighetsregistret. Detta innebär att alla obligatoriska anmälningar om kalvning, köp, försäljning, flyttning mm. skall finnas 
tillgängliga i nya nötkreatursregistret. Det kommer fortsättningsvis vara möjligt att lämna sina anmälningar med t.ex. Min Gård, 
men detta förutsätter att man som djurägare behöver ge annan part fullmakt (Mtech) så att uppgifterna du anmält via Min 
Gård, överlämnas till nya nötkreatursregistret.  
Fullmakterna bör ges i god tid innan det nya nötkreatursregistret tas i bruk. 
Anmälningsblanketterna på papper tas ur bruk i samband med att det nya nötkreatursregistret tas i bruk. 

På Finströms kommuns hemsida/Lantbruk/Aktuellt hittas mer information om registret och även länkar till hur man ger fullmakt. 
https://www.finstrom.ax/lantbruk  

 

 

Barnomsorgsplats vid Tosarby daghem inför hösten 2022 

 
Så var det åter dags att ansöka om barnomsorgsplats vid Tosarby daghem inför hösten 2022. 
 
Vi erbjuder barnomsorg som heltid (max 50h/vecka)-, deltid- (70h/2 veckor) eller halvtidsplats (50h/2 veckor) på avdelningarna 
Solsidan (1-3 år), Sjöbacken (3-6 år) och Stjärnåsen (3-6 år). 
Daghemmets öppettider är 07-17 och förundervisning är integrerad i daghemsverksamheten 20 tim./v. 
 
Ansökningsblanketter och närmare information finns på kommunens hemsida. Det går också bra att kontakta 
daghemsföreståndare Alexandra Andersson på telefon: 0457 345 9642 eller e-post: alexandra.andersson@sund.ax  
 
Ansökningsblanketterna lämnas in till daghemmet senast 03.03.2022 eller postas på  
adress: Tosarby daghem, Solängsvägen 12, 22520 Kastelholm   
                                                                                   
Barnomsorgsplatser kan naturligtvis sökas när som helst under verksamhetsperioden men vet ni att ni behöver plats från hösten 
eller längre fram under perioden h 2022-v 2023 ansök gärna redan nu. Det underlättar vår planering av en bra barnomsorg för 
era barn.   

 

Välkomna till Tosarby daghem! 
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Tallgården lunch 

 

Tallgården informerar  

Måndag Bräckt korv med stuvade makaroner Bästa besökare, vi uppmärksamgör er på att; 
 
Åland befinner sig i spridningsfas och att smittspridningen är 
extrem i samhället just nu gällande Covid 19, dock pågår det även 
andra typer av virusinfektioner tex förkylning och magsjuka. 
Därmed gäller följande vid besök på Tallgården: 
 
I spridningsfasen 

• Vi rekommenderar att besökare kontaktar oss på 

 telefon 018-45911, innan besök. Samt att endast två 

besökare kommer per gång. 

• Alla besökare bör ha mun- och nässkydd inomhus under 

hela besöket. 

• Vi önskar att det kommer max 2 personer per besöks 

tillfälle. 

• I övrigt gäller följande för att besöken ska vara trygga: 

• Endast friska personer utan symtom får komma på besök 

till verksamhetsenheten. 

• Besökaren följer rekommendationen om god hand- och 

hosthygien 

• Vid behov handleder och hjälper personalen besökaren 

med handhygienen och användningen av annan 

skyddsutrustning när det är nödvändigt. 

• Handsprit för handdesinfektion finns vid entrédörrarna. 

• Besökaren upprätthåller ett tillräckligt avstånd till andra 

klienter och personal när det är möjligt. 

• Besök ordnas på ett sådant sätt att besökaren så lite som 

möjligt behöver röra sig i gemensamma utrymmen.  

Besökare rekommenderas att använda den entré som är 

närmast den anhörigas boenderum. 

• Personalen visar hur besökaren kan kalla på personalen 

om det behövs. 

• Chefen för verksamhetsenheten ansvarar för att besöken 

genomförs på ett säkert sätt. 

Februari.2022 
Tack, för ert goda samarbete    
 Med vänlig hälsning  Desirée, Annika och övrig personal 
 
Lediga jobb på Tallgården, närvårdare och vårdare 
https://www.sund.ax/nyheter/tallgarden-esb-lediga-jobb  
 

Uppstarten för Gymträning på branddepån, 
för pensionerade Damer  

 
Sker under februari månad om den  rådande Corona situationen 
på Åland tillåter det. Vi återkommer med datum och tid. 
 
Med vänlig hälsning Annika Vördgren 
 

Tisdag Kycklingfilé med dragonsås 
Onsdag Panerad fisk med limeaioli 
Torsdag Gulaschsoppa 
Fredag Rotmos 
Lördag Currystuvad kyckling 
Söndag Stek med gräddsås 
  

Vecka  7 14-20 Februari 
Måndag Köttgryta 
Tisdag Stekt fläsk med mos 
Onsdag Strömmingsflundra med mos 
Torsdag Korvsoppa 
Fredag Kåldolmar 
Lördag Kycklinglår med currysås 
Söndag Köttfärslimpa 
  

Vecka 8 21-27 Februari 
Måndag Korvstroganoff 
Tisdag Kyckling gryta 
Onsdag Skinkfrestelse 
Torsdag Fisksoppa 
Fredag Pepparrotskött 
Lördag Nasigoreng 
Söndag Plommonspäckad griskarré 
  

Vecka 9 28 Feb – 6 Mars 
Måndag Skinksås med kokt potatis 
Tisdag Pannbiff med tomatsås 
Onsdag Fiskgratäng 
Torsdag Kycklingsoppa 
Fredag Köttgryta 
Lördag Stekt fisk med citronsås 
Söndag Rostbiff med senapssås, klyftpotatis 
  

Vecka 10 7-13 Mars 
Måndag Spaghetti köttsås 
Tisdag Korvgryta 
Onsdag Mald leverbiff 
Torsdag Räksoppa 
Fredag Gulaschgryta 
Lördag Rökt lax med dillstuvad potatis 
Söndag Baconlindad gris filé med svampsås 
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Kontaktuppgifter Sunds kommun 

 
Kommunkansliet 
Sunds kommun 
Norra Sundsvägen 361 
AX 22520 Kastelholm 

+358 18 43270 
info@sund.ax 
https://www.sund.ax 
FO 0205125-8 

Andreas Johansson,  
Kommundirektör 

+358 457 345 7915 
kommundirektor@sund.ax  

Marika Willstedt, 
Ekonomichef 

+358 40 124 0753 
marika.willstedt@sund.ax  

Erik Nordback, 
byggnadsinspektör, kommuntekniker 

+358 457 342 1022 
erik.nordback@sund.ax  

Mia Schütten, 
Byråsekreterare 
Fakturor, hemsida, Sundsaktuellt, info 

+358 40 124 0773 
mia.schutten@sund.ax 
marie-susanne.schutten@sund.ax  

Ann-Mari Öster-Karlsson, 
Byråsekreterare 
Hyreslägenheter, arkiv, info 

+358 40 124 0744 
ann-mari.oster-karlsson@sund.ax  
 

Annika Öhman, 
Lönesekreterare (Sund, Vårdö) 

+358 40 124 0756 
annika.ohman@sund.ax  

OBS! Kommunkansliet har inte någon växelfunktion. 
 
 

Prova-på Aikido 

 
SUF och AIKIDO ÅLAND RF bjuder in till två torsdagar till ”eftis-tid” Prova på Aikido, med instruktörer Gudrun och Jonna. 
Torsdagar 15:30 -16:30, plats Klippan. 
 
Barnen får prova några tekniker inom Aikido på ett lekfullt sätt, bl.a.  
- lära sig falla och rulla på Aikido-vis 
- hur man tar sig ur en situation då en/flera personer håller i en 
- hur man skapar harmoni i självförsvar-situationer  
 
SUNDS UNGDOMS-FÖRENING (SUF) 
Ring eller skicka SMS och anmäl ert barn (Gudrun: 0457-3454993). Medlemmar i SUF deltar kostnadsfritt. För icke medlemmar 
kostar det 5 e/barn och tillfälle. Medlemsavgift: familj/ hushåll 20e (eller vuxen 10e, barn 5e). ÅÅB FI02 6601 0001 1104 77  
Märk betalningen med namn och medlemsavgift 2022. 

 
 

Senast publicerade protokoll 

 
Kommunstyrelsen nr 1 24.1.2022 
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_1_240122_-_protokoll.pdf  
Kommunfullmäktige nr 1 25.1.2022 
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/kf_1_-_250122_protokoll-justerat.pdf  
 
 

Besök oss på vår webbsida https://www.sund.ax/  för information och övriga 

kontaktuppgifter. 

  


